We hebben zoveel mooie herinneringen
aan momenten groot en klein
Die zorgen voor een lach
naast verdriet en pijn
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De heer

De heer

PAUL ROBBERECHTS

PAUL ROBBERECHTS

echtgenoot van Ann LEPPENS

echtgenoot van Ann LEPPENS
Geboren te Wilsele op 6 juni 1955 en overleden in het Mariaziekenhuis te Pelt op 29 november 2021.

Dit melden u met droefheid:

Dit melden u met droefheid:
Ann ROBBERECHTS-LEPPENS,

Geboren te Wilsele op 6 juni 1955 en overleden in het Mariaziekenhuis te Pelt op 29 november 2021.

Ann ROBBERECHTS-LEPPENS,
zijn echtgenote;

Bram en Katleen ROBBERECHTS-MANGELSCHOTS,
Nell,

zijn echtgenote;

Bram en Katleen ROBBERECHTS-MANGELSCHOTS,
Nell,
Eva ROBBERECHTS,

Eva ROBBERECHTS,

Yannick MERTENS en vriendin Gwendolyn LAFOSSE,

Yannick MERTENS en vriendin Gwendolyn LAFOSSE,

Nina MERTENS,

Nina MERTENS,
zijn kinderen, pluskinderen en kleindochter;
de moeder van zijn kinderen, zijn broer, zus, schoonbroer, neven en nichten;

zijn kinderen, pluskinderen en kleindochter;
de moeder van zijn kinderen, zijn broer, zus, schoonbroer, neven en nichten;
de families
ROBBERECHTS-FONTEYN en LEPPENS-DAMS.

de families
ROBBERECHTS-FONTEYN en LEPPENS-DAMS.

Met dank aan het personeel van het Mariaziekenhuis te Pelt.

Met dank aan het personeel van het Mariaziekenhuis te Pelt.
Op donderdag 2 december 2021 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, samen met de familie,
Paul te groeten in het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo.
Op vrijdag 3 december 2021 om 10.30 uur word je uitgenodigd in de Aula van het Uitvaartcentrum Heselmans voor
de afscheidsplechtigheid rond de urne van Paul.
De crematie en de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats te Kwaadmechelen zal in intieme kring plaatsvinden.

Begrafenissen Heselmans, Tessenderlo, tel. 013/66 10 87
www.heselmans.be
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